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ـرأة التي تـصل إلى موقع تصـبح ا
قـــيـــاديـــة قـــدوة لـــبـــاقي الـــنـــســـاء
والـفــتـيــات وداعـمــة لـهن" هــذا مـا
تــفـــيــد به دراســة أجــرتــهــا شــركــة
ديـلويت وهي احـدى أكـبر شـركات
ـهـنيـة في الـعالم. فـبدال اخلـدمات ا
من أن تــؤدي الــنــسـاء الــقــيــاديـات
دورا في توجـيه أخريـات هل تقوم
هذه النساء بعرقلة صعود أخريات

ألنهن قد يشكلن تهديدا لهن?
تــعـرف هــذه الــنــظـريــة بـ"مــتالزمـة

ملكة النحل".
ـصـطـلح ألول مـرة وقـد ظـهـر هـذا ا
عام  1973عندما عرّف علماء نفس
في جـــامـــعـــة مــيـــتـــشــيـــغـــان هــذه
ـتالزمـة بـأنـهـا تـصـف حـال امرأة ا
وصــلت إلـى الــســـلــطـــة في بــيـــئــة
يــهــيـمن عــلــيـهــا الـذكــور; وتــعـامل

مــرؤوســيـــهــا - اإلنــاث حتــديــدا -
بطريقة انتقادية.

وعـــام  2014اســـتـــخــــدمت ســـالي
ديفيز وهي أول امرأة ترأس قسما
ـصـطـلح طـبـيـا فـي اجنـلتـرا هـذا ا
لتصف جتربتها اخلاصة في قطاع

الصحة.
q×M « WJK

وقــالت: "شـهــدت عـلى هــذه احلـالـة
في مـــجــال الــطب حتــديــدا. مــلــكــة
ــرأة الــنـــحل تــســـتــمـــتع بــأنـــهــا ا

الوحيدة في مكان العمل".
ووصــفـت مــارغــريت تـــاتــشــر أول
تحدة ـملكة ا رئيسة للوزراء في ا
بأنـها "ملـكة نـحل" لعدم تـعزيز دور

رأة في حكومتها. ا
هل كـانت مــارغـريت تــاتـشـر مــلـكـة

نحل?
ارتـفع عـدد الـنـسـاء الـعـامالت عـلى

نــحــو بــارز في الــعــقــود األخــيــرة
ولـكن وصـولهـن إلى منـاصب عـلـيا

بقي محدودا.
ودرسـت شـــركــــة ديــــلــــويت 7000
شـــركـــة في  44دولـــة ووجـــدت أن
ـئة فـقط من الـنسـاء يـشـكلن  15بـا
مجالس الـشركات في جـميع أنحاء

العالم.
ولكن هل يـعوق سلـوك ملكـة النحل
ــرأة? هــنـاك أكــثــر من رأي تــقــدم ا

وضوع. حول هذا ا
قـــامت الــــبـــروفـــيــــســـورة جـــويس
بيـننـسون وهي اخـصائيـة نفـسية
ــانـويـل في الــواليـات في كــلــيــة إ
ـتـحـدة األمـريـكيـة بـتـجـربـة طلب ا
تـطوعـ اقتـسام مـالهم فـيهـا من ا
مع شريك وهـمي من نفس اجلنس
وكان بإمكان القـائد أن يحتفظ بأي
ـال. ووجـدت الـبـاحـثة أن قـدر من ا

ـكانـة الـعالـية كـانوا الـرجال ذوي ا
ــكــافــأة دائــمــا أكـــثــر اســتــعـــدادا 
ــراتب األدنـى أكــثــر زمالئــهم فـي ا
ا قامت به النساء الالتي يشغلن

مراتب عالية.
وتـقول إن الـنتـائج تدل عـلى وجود
ـتالزمــة مـلـكـة الـنـحل مـا يـسـمى 
ـرأة تـقـضي وقـتـا في الـتـنافس "فـا

مع أخريات".
اذا كـانت النسـاء أقل سخاء ولكن 

جتاه األخريات?
تـقـول الـبـروفـيـسـور بـيـنـنـسون إن
األمـــر عــائـــد إلى فـــكــرة الـــتــطــور
فــالـــنـــســـاء - عــلـى الــنـــقـــيض من
الـرجـال - لم تــتـعـود عـلـى تـشـكـيل

مجموعات من نفس اجلنس.
وتـضـيف أن هـذا األمر عـائـد أيـضا
ـرحــلـة الـزمــنـيـة عــنـدمـا كـان إلى ا
عـلى اإلنـاث الـتنـافس عـلى الـرجال

وارد من أجل أطفالهم. وا
وتــقـول بـيـنـنـسـون إن ردود الـفـعل

على بحثها كانت سلبية تماما.
ـيـون آخرون إن ولـكن يـقـول أكـاد
سلـوك ملـكة النـحل ما هـو إال نتاج
ارسه الـرجل ضد لـلتـميـيز الـذي 

رأة. ا
وتـــرى نــــعـــومي إلـــيـــمـــرس وهي
أسـتــاذة من جـامـعـة أوتـريـخت في
هولنـدا أن مصطلح مـتالزمة ملكة
النحل غـير مفيـد ألنه يشير إلى أن

شكلة. رأة هي سبب ا ا
وتـقـول إن سـلـوك مـلـكـة الـنـحل مـا
هـو إال رد عــلى الــتـمــيـيــز ضـدهن;
حـــيث حتــاول بـــعض الـــنــســاء أن

تنأى بنفسها عن باقي النساء.
وأجرت إليمرس وزمالء لها دراسة
عــــام  2011طــــلــــبـت فــــيـــــهــــا من
شـرطيـات هولـنديـات تذكـر حوادث

تــمـيــيــز بـحــقــهن. وكــان من ضـمن
النتائج ظهور مـتالزمة ملكة النحل
بـ الــشـرطــيـات في مــكـان الــعـمل
حــيث لم تـظــهـر دالالت عـلى روابط

وثيقة بينهن في إجاباتهن.
وتـقــول إلـيـمــرس: "لـقـد تــعـلـمن أن
ــؤســسـة يــســتـدعي الــنـجــاح في ا

تبني سمات ذكورية".
وتـضـيف: "تـقـوم الـنسـاء بـالـتـكيف
ــوجه ضـدهـن عـبـر مع الـتــمـيــيـز ا
الـتـأكـيـد أنـهن مـخـتـلـفات عـن باقي
النساء وأنهن أكثر طموحا منهن".
ـــصـــطــلح وصـف بــأنه لـــكن هــذا ا
مـــضـــلل تـــمـــامــا مـن قـــبل بـــرانــدا
تـــريـــنــودن وهـي مــديـــرة في بـــنك
 ?ANZوتــســعـى لــزيــادة تــمــثــيل

رأة في مجالس اإلدارة. ا
تــقـول تــريــنـودن إنـه يـنــبــغي عـلى
الشـركات التي يسـيطر عـليهـا بيئة

كن ذكورية أن تدرك الفوائد التي 
للنساء جلبـها للمؤسسات في حال
ـناصب عـليـا مثل الـتعاون وصلت 
. ــوظــفــ والــتـــعــاطف مع بـــاقي ا
وتــضــيف أن هــذه الــثــقــافــة آخــذة

بالتغير ولكن على نحو بطيء.
ـئة وتـقـول: "إن نـحو  15أو  20بـا
مـن الـــــنـــــســـــاء يـــــرتـــــدين مـالبس
كالـرجال. كنت أرتـدي بدلة نـسائية
ذات لـون كـحــلي مع كـنــزة بـيـضـاء
ووشـاح رقبـة أحمـر اللـون ألنه كان

علي أن أجد مكاني بينهم".
لــكــنه الـــنــســاء - كــمـــا تــضــيف -
يـــرتــدين الــيـــوم فــســاتــ وألــوان
مـــشــــرقـــة بـــعـــد أن أدركن أنـــهن ال
يـحـتـجن ألن يظـهـرن كـالرجـال بـعد

اآلن.
 وتعـد متالزمـة ملـكة الـنحل قـضية
جـدلـيـة; فـالـنـظـريـة تـسـعى إلثـبـات

عالقــة بــ ســمــات ســلــوك اإلنــاث
ـرأة من الحظ وغــيـاب تــمــثـيـل ا ا

ناصب العليا. ا
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لـكن تلك الـنظـرية سـتخـلق تعـميـما
ــرأة بــشـكل جــارفـا حــول ســلـوك ا
ــكن أن عــام وســـيــهـــمل أي دور 

يلعبه الرجال في هذا اجملال.
ــصــطـلح وقــد يـكــون وجــود هـذا ا
بحد ذاته واحدا من بـ أمثلة عدة
حول التمييـز ضد النساء في مكان

العمل.
وكمـا قالت شـيريل سـاندبرغ وهي
رئيسة قسم العمليات في فيسبوك
ـاضي: "الـنـسـاء لـسن أكـثر الـعـام ا
ـا لـؤمـا جتـاه الـنـسـاء األخـريـات 
هـــو حــال الـــرجــال جتـــاه الــرجــال
ـرأة اآلخــرين. لـكن مـا يــتـوقع من ا

هو أن تكون أكثر لطفا".
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